
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3091-7205 / 992189346 www.ibjesmeralda.com.br ibjesmeralda@gmail.com 

www.facebook.com/igrejabatistajardimdasesmeraldas                            

APP EKLESIA- O APLICATIVO DA NOSSA   

IGREJA 

Boletim Informativo Semanal —  21 de Janeiro de 2018 

PASTORAL                           

VOAR E VIVER COMO AGUIA 
 

“Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas foras; subirão com 
asas como águias; correrão, e não se cansarão; andarão, e não se fatiga-
rão”(Is. 40:31) 

 
Os que esperam no Senhor se tornam semelhantes às águias, voam 

alto, para mais perto de Deus, onde podem renovar diariamente  as suas 
forças, as suas vidas.   

Aquele que deseja voar como a águia, para maiores alturas, acima 
das nuvens, e viver ao sol de Deus, precisa contentar-se em viver em al-
guns momentos, uma vida de certa forma solitária. 

Nenhuma ave é tão solitária como a águia. A águia não vive em ban-
dos; quando muito se vêem, duas de uma vez. Mas a vida vivida  com  
Deus, mesmo  desprovida de companhias humanas, conhece a comunhão 
com Deus! Deus procura homens semelhantes à águia. Ninguém chega a 
uma percepção das melhores coisas de Deus, sem que aprenda a andar a 
sós com Ele.  

 Encontramos Abraão nas alturas de Horebe, Ló habitando em Sodo-
ma. Moisés instruído em toda a ciência do Egito, precisa ficar quarenta 
anos no deserto a sós com Deus. Paulo, que dominava os meandros da 
cultura grega e se havia sentado aos pés de Gamaliel, precisou ir para os 
desertos da Arábia e aprender a vida a sós com Deus.  

Deixamos que Deus nos isole. Não me refiro ao isolamento de um 
mosteiro, nessa experiência de que falo, Deus desenvolve em nós indepen-
dência de fé e vida. Deus sabe mudar as circunstâncias, a fim de nos dar 
uma experiência a sós. Um dia nós nos colocamos  nas mãos de Deus sub-
missos, e eis que ele nos conduz. Sim,  a fé vê as chuvas se derramarem 
enchendo de alegria  as colinas!   

Precisamos aprender  a ficar a sós. Jacó precisou ser deixado só, pa-
ra que o Anjo de Deus segredasse ao seu ouvido o místico nome de Siló. 
Foi necessário que Daniel ficasse a sós, pra que tivesse visões celestiais. 
João precisou ser exilado em Patmos, para que pudesse receber e reter 
firmemente ”as impressões do céu”!  E a afirmação gloriosa de Jesus: “Mas 
não estou só, porque o Pai estácomigo”(Jo16.32)Autor:Lettie B.Cowman 

Alameda Couto Magalhães Qd 213 Lt 5, Esq. c/4ª Radial,  
St. Bela Vista Goiânia. GO – Pastor Titular: Aldimar Miranda 

Igreja Batista 

 Jardim das Esmeraldas 

HORÁRIOS DOS CULTOS: 

Domingo:  

- 9:00hs - EBD 
   - 10:00hs - Culto matutino 

-19:30hs - Culto Noturno 
 

Quarta feira: 

- 20:00hs - Culto de oração e estu-
do bíblico 

EQUIPE MINISTERIAL: 

Pastor titular:  

Pr.Aldimar M. de Carvalho 

996171107/ 32422503 
Pastor de Jovens:  

Pr. Dayvid  Lima 
34329424/996329424 
Ministro de Música:   

  MM. Demas Junior  
98234-1085/ 99339-1714 

Pastores colaboradores: 

Pr. Elias Pascoal  

- Pr. Samuel Neves (Missões     
Nacionais) 

-Pr. Marcello Mendanha 

-Pr. João Carlos 

-Seminarista Aylon Serbeto 

 998669315 

FRENTES MISSIONÁRIAS: 

Anicuns: : Pastor  Ivanildo 

Buriti Sereno: Evangelista Divaldo 
Santos 

Paulo Pacheco:  Pastor Edson  e 
evang. Osvaldo 

Todos os irmãos, membros ou congrega-

dos (que visitam a igreja regularmente), 

devem fazer seu cadastro, acessando o 

nosso site www.ibjesmeralda.com.br e 

clicar no banner existente na primeira 

página. 

Após o cadastro será enviado para seu 

celular e seu e-mail, o link para instalar o 

app e a sua senha. Assim você terá aces-

so a todo o conteúdo do app. 

Alguns itens presentes no nosso app: 

-Boletins Eletrônicos: Leia o boletim 

dominical (é publicado sempre no sába-

do). 

-Dados cadastrais: Atualização de seus 

dados cadastrais. 

-Agenda da Igreja: Consulte nossas 

programações a qualquer momento. 

-Extrato: Acompanhe o lançamento dos 

seus dízimos. Cada membro consegue 

visualizar só o seu próprio dízimo. 

-Aniversariantes: Consulte e envie men-

sagens aos aniversariantes do dia. 

-Vídeos e áudios: Assista vídeos de inte-

resse da igreja. Em breve, teremos os 

cultos também. 

-PGM: Os pequenos grupos estão de re-

cesso e retornarão as atividades em Janei-

ro. Aguarde a confirmação dos lideres. 

Em caso de dúvidas, para instalar ou ultili-

zar o App Eklesia, favor procurar o irmão 

Robério ( whatsapp 98123-2494 ) , e-

mail  vemjesus@vemjesus.com 



Culto Matinal Culto Noturno 
Boas Vindas e Motivo do Culto 
Prelúdio Instrumental  
 
Dirigente - “Para onde me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua 
presença” (Sl 139.7) 
 
Hino Congregacional "Eu não posso fugir do teu Espírito” 208 HCC 
 
Eu não posso fugir do teu Espírito, nem ficar distante do teu amor. Se eu subir até 
os céus, se ao abismo eu descer, sei que ali tu estás.  Mesmo se eu tomar as asas da 

alvorada, tua mão ainda assim me guiará. Mesmo vindo a noite escura, tua luz bri-
lhará e comigo estarás. 

 
Momento de oração IBJE  
 
Congregação - “Mas o Ajudador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em 
meu nome, esse vos ensinará as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu 
vos tenho dito” (Jo 14.26) 
 
Todos - “Todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são fi-
lhos de Deus” (Rm 8.14) 
 
Conhecendo os nossos visitantes  
 
Leitura Bíblica em Uníssono: Mt. 21.22 

“Tudo o que pedires na oração, crendo, recebereis” 
 
Ofertório e Cânticos  
Oração de consagração 
 
Mensagem Bíblica 
Pastorais 
Oração final e Poslúdio 
 
 
 

 

 

 

Chamada ao Louvor e Adoração 
Boas Vindas e Motivo do Culto 
 
Leitura alternada Mt 6.25-34 
Dirigente - Por isso vos digo: Não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo 
que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber; nem quanto ao vosso cor-
po, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo 
mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem 
ceifam, nem ajuntam em celeiros; e vosso Pai celestial as alimenta. Não valeis 
vós muito mais do que elas? 
Congregação - Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescen-
tar um côvado à sua altura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansi-
osos? Olhai para os lírios do campo, como crescem; não trabalham nem fiam; 
contudo vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu 
como um deles. 
 
Conhecendo nossos visitantes 
Momento de Cânticos 
 
Leitura alternada continuação Mt 6.25-34 
Dirigente - Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e ama-
nhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Portanto, 
não vos inquieteis, dizendo: Que havemos de comer? ou: Que havemos de 
beber? ou: Com que nos havemos de vestir? Porque vosso Pai celestial sabe 
que precisais de tudo isso. 
Todos - Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas 
vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã; por-
que o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. 
 
Ofertório e Hino “Que segurança! Sou de Jesus! 417 HCC” 
Oração de louvor e oração pelas crianças 
 
Inspiração musical 
Mensagem Bíblica 
Oração final 
 
Poslúdio  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.FÉRIAS PASTORAIS 
     A igreja no seu culto administrativo  
regular decidiu conceder férias ao pastor 
Aldimar. Na sua ausência os trabalhos 
ficarão sob a responsabilidade dos vice-
presidentes Tavares e Jorge. Esperamos 
que a Igreja dê todo apoio. 
      Qualquer necessidade é só ligar 
para a secretaria da Igreja e falar com a 
irmã Rebeca. Ela transmitirá a sua neces-
sidade para quem possa ajudá-lo(a). 
 
2.ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA 
      A convocação será feita no Boletim 
Informativo do  dia 28 de Janeiro e será 
realizada no dia 04 de Fevereiro de 
2018, conforme entendimento  com a 
Comissão de Indicações.  
 
3.CORO IBJE 
    Dia 27 de Janeiro às 16h, retornare-
mos aos nossos ensaios para o primeiro 
semestre e cantata de Páscoa. 
 
4.CURSO LIVRE DE MÚSICA 
    As nossas aulas retornarão no próximo 
dia 3 de fevereiro. As inscrições e matri-
culas já estão abertas. Interessados pro-
curar a secretaria da igreja nos horários 
de expediente. 30917205 
 
5.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
       Carlos Eduardo, irmão do irmão 
Carlos Sérgio, está se recuperando num 
quarto do hospital de São Paulo. A irmã 
Joviana Gonçalves saiu do hospital e 
está em recuperação. Osvaldo(uma crian-
ça de 2 anos de idade),  que está em 
tratamento no Hospital Araujo Jorge;  
 Max, que iria fazer transplante em Bra-
sília, mas vai ter que fazer o tratamento.  
   >Devemos orar pelos presidiários de 
Goiás,  cuja situação está trazendo muito 
sofrimento para as famílias dos detentos 
e a sociedade.  
 

   >A nossa Congregação em Anicuns que 
está sem liderança pastoral. O pastor 
deixou o  trabalho e já mudou de lá.  
  >Devemos orar pelas famílias que es-
tão viajando aproveitando as suas férias, 
que Deus as proteja,  voltem descansadas 
e motivadas a trabalhar pela Igreja.  
*************************************** 
Edificação: 
 
Que ele derramou sobre nós ricamente, 
por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, 
a fim de que, justificados pela graça, nos 
tornemos seus herdeiros, segundo a espe-
rança da vida eterna.  
Tito 3:6-7 
 

 

COMUNICAÇÕES          COMUNICAÇÕES          
1.FÉRIAS PASTORAIS 
     A igreja no seu culto administrativo  
regular decidiu conceder férias ao pastor 
Aldimar. Na sua ausência os trabalhos 
ficarão sob a responsabilidade dos vice-
presidentes Tavares e Jorge. Esperamos 
que a Igreja dê todo apoio. 
      Qualquer necessidade é só ligar pa-
ra a secretaria da Igreja e falar com a 
irmã Rebeca. Ela transmitirá a sua necessi-
dade para quem possa ajudá-lo(a). 
 
2.ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA 
      A convocação será feita no Boletim 
Informativo do  dia 28 de Janeiro e será 
realizada no dia 04 de Fevereiro de 
2018, conforme entendimento  com a Co-
missão de Indicações.  
 
3.CORO IBJE 
    Dia 27 de Janeiro às 16h, retornare-
mos aos nossos ensaios para o primeiro 
semestre e cantata de Páscoa. 
 
4.CURSO LIVRE DE MÚSICA 
    As nossas aulas retornarão no próximo 
dia 3 de fevereiro. As inscrições e matricu-
las já estão abertas. Interessados procurar 
a secretaria da igreja nos horários de 
expediente. 30917205 
 
5.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
       Carlos Eduardo, irmão do irmão Car-
los Sérgio, está se recuperando num quar-
to do hospital de São Paulo. A irmã Jovi-
ana Gonçalves saiu do hospital e está em 
recuperação. Osvaldo(uma criança de 2 
anos de idade),  que está em tratamento 
no Hospital Araujo Jorge;  
 Max, que iria fazer transplante em Brasí-
lia, mas vai ter que fazer o tratamento.  
   >Devemos orar pelos presidiários de 
Goiás,  cuja situação está trazendo muito 
sofrimento para as famílias dos detentos e 
a sociedade.  

   >A nossa Congregação em Anicuns que 
está sem liderança pastoral. O pastor 
deixou o  trabalho e já mudou de lá.  
  >Devemos orar pelas famílias que estão 
viajando aproveitando as suas férias, que 
Deus as proteja,  voltem descansadas e 
motivadas a trabalhar pela Igreja.  
*************************************** 
Edificação: 
 
Que ele derramou sobre nós ricamente, 
por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, 
a fim de que, justificados pela graça, nos 
tornemos seus herdeiros, segundo a espe-
rança da vida eterna.  
Tito 3:6-7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

21/01-Rodrigo Trostdorf 

22/01-Samuel P. de Oliveira 

23/01-Felipe Sousa Martins 

27/01-Tiago Botelho Araújo 

 

 

 

PREGADORES 
Manhã:Pr. Samuel 

Noite:Pr.Enéas Fernandes 

  

ESCALAS DO DIA 

INTRODUÇÃO Elissonia e Carlos Sérgio 

DIRIGENTES Manhã:Agnaldo/Noite:Tavares 

ATIVIDADES DO MÊS 

21/01-Culto de adoração  

28/01-Culto de adoração  
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